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Landaj sekretarioj kaj abonprezo en nacia mono:

Argentino (Pes. pap. 3.—): S-ro Graciano Garcia. Rioja 812.
Buenos Aires.

Belgujo 	 S-no Yvonrie Colijn. Martelaarslaan 40, Gent
(Gand).

Bulgartijo (Levoj 50.—): S-ro Petr Mitkov, Bulevard Evlogi
Georgiev 49. Sofio.

Cefioslovakujo (ke. 25.—):, S-ro Emil Mai, Miihlfeldgasse 11,
Gablonz a. N.

Danujo (dkr. 4.—): F-no Margrethe Noll, Fredericiagade 6, II.,
Kopenhago-K.

Estonujo (Ekr. 3.—) F-no Helmi Dresen. postkast 6, Talino.
Francujo (ffr. 20.—): F-no Ucile Royer, 14 Rue des Carmes,

Parizo V. poŝtkonto Parizo 25 777.
Germanujo (Rm. 3.—): La redaktanto, poŝtkonto Hamburgo

31 883.
Grandbritujo (Š.4/—): S-no Margaret Blaise, „Bonveno",

19 Litchfield Avenue. Lower Morden, Surrey, Anglujo.

Hungarujo 	S-ro Bihari I41cir, Tükbly-ŭt 85, 1116,
Budapeŝto Vlf.

Latvujo (Latoj 4.—): S-ro Julio Beizots, Aspazia-Bulv.9, lok. 3,
Ripo.

Litovujo (Lid. 8.—): S-ro Vladas Butkus, Ill.Gitunazija, Mai-
ronio 12, Kaŭno.

Nederlando (fl.	 S-no Catharina J. Roskes-Dirksen,
Anemoonstraat 96, Hago, poŝtkonto 52 008.

Polujo (zl.	 S-ro Chajm Kuŝnir, Ul, Orwida 5, Wolomin
powiat Radzymiŭski.

Sovjetunio (R. 1.50): U. U.Lajcev, Moskvo 66, Lefortovskij per.
7a, kv. 1,

Svedujo (skr. 4.—): S-ro Erik Brenander. Fyrunga.
Svisujo (sfr. 4. —): S-ro Paul Enz, Nuxowerk, Rapperswil,

(St. Gallen). Poŝtkonto V111117062.
Usono (dol. 1.—): S-ro Karl Friiding, 124 King Street, Madi-

son, Wis.
El la landoj necititaj oni sendu rekte al la redaktanto la egalvaloron de 4 svisaj frankoj. La kuponoj de UEA estas akeeptataj

kaj estu uzataj prefere ol nacia mono.	 Anoncoj pri vegetaraj manlejoj kostas la egalvaloron de dek svisaj frankoj.

La VEGETARA LIGO ESPERANTISTA (V. L. E.) estis iondata en la jaro 1908-a, dum la Dresdena Universala Kongreso
de Esperanto. Oia organo, Ia „Vegetarano" estis fondata en la jaro 1914-a. La kotizo por VLE kaj Ia abonpago por  Ia „Vege-
tarano" estas identaj.

La celo de VLE estas, disvastigi Esperanton inter la Vegetaranoj kaj Vegetarismon inter la Esperantistoj. Krome,
danke al nia internacia helpa lingvo, ĝi volas helpi kaj antaŭenpuŝi Ia internacian vegetaran movadon kaj la solidarecon inter
vegetaranoj de ĉiuj landoj pli efike, ol tion povus fari naciaj organizoj aŭ revuoj.

Fine, nia ligo volas kunigi aron da homoj, kiuj interkonsente kornplotas ,kontraŭ ĉio malbona kaj kiuj subtenas interne je
ia Esperanta movado la etikan nivelon de nia komuna volo.

La ĝenerala sekretario kaj kasisto de VLE estas nune Oscar Bŭnemann, Hamburgo 24, Papenhuderstr. 32, III.. Ger-
manujo. Landaj sekretarioj prizorgas informojn, enkasigas kotizojn, propagandas kaj tradukas, se oportune. artikolojn el nia
organo por naciaj parenccelaj eldonajoj.

Libereeo.

Multaj homoj postulas patosc liberecon, -kiam ni pa-
rolas pri alkoholinalperniesoj, kaj kia estus la kriado, se
ni •postulus eĉ, ke oni fermu ĉiujn buCejojn kaj•esigu butl-
bestbredadon! Nuntempe oni havas la liberecon, trinki
alkoholon kaj manĝi kadavrojn lartvole, kaj nur la kon-
sidero pri ilia sano malhelpas nulltajn homojn, uzi tiun
Jiberecon" mahmodere. Malgraŭ la plej evidentaj pruvoj
pri la krimoj de la alkoholo !kiel trinkajo, la plej multaj
ŝtatoj nedonis ankoraŭ al tiu ĉi veneno kian decan lokon,
nome en la apoteko. kie- jam opio, kokaino kaj aliaj dan-
ĝeraj substancoj havas sian specialan lokon.

Cu en organizita homaro plena libereco por ĉiu indi-
viduo estas ebla? Certe ne! (:ies libereco %iĝas tie.
kie ĝi puŝas kontraŭ la libereco de aliaj estajoj. Kaj per-
fekta leĝaro estus tia, kia difinus por ĉiu individuo la
ĝustajn limojn de 'kiaj liberecoj kaj Slanĝiĝus konstante
laŭ ŝanĝo konstanta de la produ'kt-inetodoj.. Leĝaro
en epoko, en kiu ĉiu individuo iprizorgas mem siajn viv-
bezonajojn kaj interŝanĝas objektojn faritajit kun meti-
istoj produktantaj aliajn objektojn, devas esti absolute
malsama ol leĝaro en epoko, en kiu per antasiĝo de ka-
pitalo la vivbezonajoj kaj la superfluajoj estas iabrikataj
pogrande. Tie ĉi ĉiu produktanto havas intereson pli-
grandigi sian produktadon kaj altrudi siajn varojn al
aCetantoj sen konsidero pri tio, Zu la aĉetanto profitos ati
malprofitos per la aĉetado. Tial ni vidas ĉie grandegajn
afiŝojn pri cigaredoj, biero, vino, kiujn la prodnktantoj

einas trudi al la publiko kaj kontraŭ kiuj efektive la -pu-
bliko devas defendi sin.

La ĉefa regulanto en -tiu ĉi iluktado inter produktantoj
kaj konsumantoj estas la m on o. Ola manko •evigas
ĉiun ,konsumant•n, aĉeti unue tiujn ajojn, kiujn li vere
bezonas por sia vivsubteno, kaj nur post kontentigo de
tiaj urĝaj vivbezonoj aĉeti superfluajojn trudatajn de la
produktantoj. Tiarnaniere, en nia kapitalista mondo, pres-
kaŭ sole la mono difinas la limojn de nia libereco, .kaj la
malriĉaj klasoj envias tiujn, kiuj per pli da morto povas
havigi al si pli da ĝuoj.

Kelkfoje, en libroj pri higieno, efiko, moralo ktp., oni
atentigas pri tio, ke ne ĉio, kio estas havebla per mono,
estas bona. Sed ĝenerale Ia publiko malmulte atentas
tiajn instruojn kaj avidas imiti la vivmanieron de la riĉaj
klasoj. MalriCeeo tiel estas .konsiderata, kvankam ne
nomata, malsano. Kaj verdire ĝi estas mallielpo en la
tuta vivo, kaj per ĉiuj fartoj Citi individuo devas eviti
ĝin.

Certaj grupoj provis kaj ankoraŭ provas ŝitrnĝi la
minan staton per tio, ke ili stampas malriĉecon kiel
virton; s•cl virto ne povas esti io, kio malhaviga.s al la
homo ankaŭ la necesajojn, agrablajojn kaj sanajn kajojn
de la vivo. Tial estas eraro, miksi la demandon de viv-
reformo kun Ia cclado de abnegaciuloj.

Certe, Ia nova generacio kreos vivordon, en 'kiu la
homo ne estos sklavo de industrio kaj kapitalo, sed
mastro. Vivordon, kiu malebligas arnasiĝon de posed-
ajoj, kaj tiel ankaŭ de liberecoj, en unu mano. Vivordon,
kiu tiamaniere liberigos ĉiujn homojn kaj la tusojn nun
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konsideratajn malsuperaj, donante al ĉiu liberecon 'de
ekzisto kaj, kompreneble, samtempe multajn limigojn de
libereco. En la oriento de Eiiropo kaj en Siberio ni jam
vidas la provon de tiaj celadoj, kiuj havas tre altan etikan
valoron.

Nia tasko estas, averti en kap•talistaj ŝtatoj kontraŭ
la trompaj normoj de „bonvivado", kiun la favorataj
klasoj montras al la popolo, kaj en la 'landoj de 11:M.I

ekonomio averti .kontrait la produktado de superfluaj kaj
eĉ danrkeraj varoj kaj kontraŭ normigo de vivforitioj,
kiujn ni konsideras malbonaj. Kiam kolektivikas la indi-
viduoj,- estas ankoraŭ pli necese, ol sub reg-ado de falsa
individuismo, ke la normigo de ĉio nepre ne .mallielpit
progreson de la vivformoj laŭ la direkto, kiun ni sekvas.
Ekzemple, se tuta dornaro havas nur unu solan kuirejc -ŭt
por ĉiuj lokantoj, por plisintpligi la mastrum•don kaj li-
berigi taŭgajn fortojn por •roduktanta laboro, oni devas
kustatempe aranĝi, ke tiu kuirejo donu ankaŭ senviandan
nittraĵon.

Sur la kampo de la homa* sinnutro regas falsaj dioj,
kaj ilin ni devas faligi. Tio estas necesa en nuna socia
ordo; tio estos pli necesa ankoraŭ en nova socia ordo,
kiu faligos diojn. sur multaj aliaj kampoj. O. Ti.

La supra artikolo eble vekos kontraildiroin. Ni plezure akceptos ilin kal
kolus, se per interšanko de opinioj nia bulteno povus respeguli ideviglecon
en nia rondo. Sed ne sendu longajn arlikoloin!

Moderna nutrado.
Martin Hoke, Ratsweinberg 14, 1v1eil3en i. Sa., Gerni.

Aldone al la artikolo ,,Pri vivoreforrno kaj moderna
nutraclo" aperinta en niaj numeroj XIV/3 kaj 4, nia sam-
idean() Hoke donas jenajn konsilojn:

Por la tpraktikado de la vivreforrno la unua 'bezonajn
estas la konvinkiko pri kia ebleco kaj kia valoro. Kie tiu
konvinko mankas, la plej firma decido baldaŭ ŝancelikos.
Sed post konvinklo la argumentoj de la ŝanceliko estas
ne nur inalfortigitaj, sed eĉ forigitaj: oni ne -plu pensas
kaj avidas pri la forlasitaj nutrajoj. Mi citu, por 'doni
kelkajn dire•tigaj• -detalojn, la plej ĉefajn el tiuj forig-
endaj nutrajoi. Laŭ Walter Thiel la plej danĝeraj estas:
porkaj°, ovoj, buljono, malnova fromako. Pri la argu-
•entoi por ilia rifuzo mi ne parolu. Kiu (konvinkikinte!)

.nur kelkajn monatojn sin utnradis sen ili, jam lasas la
argtunentadon al sia nazo kaj ne plu bezonas subtilajn
raciajn apogiletojn, kiuj ja tiom ofte ;diferencas ĉe la di-
versaj prireformai verkistoj.

Mi kompletign la liston per kelkaj propraj aldonoj:
()•i evitu viandajoju entute, laŭeble lakton kaj laktajojn
(ĉiuj bestaj alburnenoj efikas en la homa korpo ekscitante
aŭ eĉ turmentante), alkoholajojn kaj tabakaĵojn kompren-
eble (necese por elkui la subtilajn bougustojn tie la nutr-
aĵo), ?kafon kaj ĉokoladon same.

Nun sekvu kelkaj nutraĵeroj, kiuj estas nur komplet-
igiloj de la kutimaj mankoj: mi •ludas al la spicajoj.
aŭtomate maleblikas pro sia akra gusto. Plej ofte kaj
Plej grandkvante uzataj estas salo kaj sukero. Pri am-
baŭ estas dirinde, ke substancoj kemiaj ne taŭgas por Ia
homa nutrado. La unua estas supozeble la plej danĝera
veneno de la civilizita homaro. Vi supozeble scias, ke
dum la lastaj jaroj la kuracistoj Gerson kaj Satterbruch
atingis la plej certajn kaj 'bonajn sanigojit ĉe plej dankeraj
inalsanoj per grandparte freŝa vegetara nutraĵo kaj
n epr a f or la so de salo. Ne mirige! Salo ja

estas iketnia, ne organika substanco, kiun la korpo tute
ne povas asimili. Gi forlasas la korpon tia, kia ki eniris.
Sed la danĝera fakto estas, ke la salo estas solvebla. Pro
tio ki trapenetras la tutan ►rganismon kaj kaŭzas per
eligo de certa akvokvanto ritmo -ke:Nati ŝanĝon de la
sangopretno. Nu, vi ekkonas, ke ĉiutaga konstnno dc su-
fiĉa sa•okvant► la saman signifas kiel peklado dc la viv-
anta homa korpo, kaj vi ankaŭ komprenos, ke- multjara
aliiko de la sangopretno malfortigas la rezistpuvon dc la
organismo kaj estas ĉetkailzo por arego da malsanoj.
Krom ia daŭraj ĉagrenigoj: ĉiama trinkemo (por restarigi
la naturan sangoprernon) kaj ŝvitento (por eligi la salon
kaj poste la troan akvokvanton).

Same pri sukero, Oni ĝin ja fabrikas el organikaj
substancoj; sed tiuj ĉi per la produktado (ĉefe pro variu-
egigo kaj rafinado) estas tiom transforrnitaj, ke pri or-
ganikeco preskaŭ nenio plu estas rimarkebia. ("ii nun
estas senviva rnaterio. Kiel la salo, ki pro sia solveblecn
ankati trapenetras la tutan organismon kun .1a samaj mal-
bonaj sekvoj (plialtigo de la sangop•emo, trinkento, ŝvit-
etno). La sola diferenco estas, ke la korpo kin asimilas.
aŭ pli Irak: kin amasigas, kaj per tio kreas multloke mai-
sanikernajn regionojn.

Eble vin interesas ;la efiko de ĉi tiu materio sur mian
organismon. Mi preskaŭ ne plu sentas avidan al sukero
kaj sukerajoj kaj konsurnas neniom da ili (por salatoj
uzas rafinitan kansukeron, sed malmulte da ĝi). Sc  mi.
ekzemple okaze de vizito, cedas kaj mankas kukon, mi
baldaŭ poste rimarkas sekikon de la lipoj kaj buŝo. Tio
estas la plej certa signo pri la ŝanĝu de la korpa bort-
stato, kaŭzita per altiro -de la korposuko, por ekvilibrigi
la sangokonsiston. Mi sentas trinkemon 'kaj ŝvitemon,
kaj post sufiĉa tempo la bonstato estas reatingita.

Mi povas •manĝi grandkvante nriekat art la plej dolĉajn
fruktojn, ;kiel daktilojn, figojn, sekigitajn vinberojn, ne
sentonte sekajn lipojn kaj buŝon aŭ trinkernon. Sed kii-
leretpletto da rafinita sukero sufiĉas por aperigi tiujn ĉi
simptomojn.

Nun vi certe demandas: K io d o r e s ta s ? Nu.
restas la tuta mankebla naturo. La forigitaj IIĴOi estas ja
ĉefe homaj produktajoj aŭ preparitajoj. Pensu pri dolĉaj
fruktoj, miksoj, legomoj, greno, ĉu ne riĉa elekteblecO?
Kaj -per si mem encerbikas la ekscio: ju pli natura. des
pli taŭga la nutraĵo. Mi silentu pri la sentataj truoj kaj
pri la feliĉigi ekk.ono, ke la antaŭan kuavidon anstatattis
vera kuerno, kiu mem decidas, kio kaj kiom -da tri taŭgas.

Neniu •ktimu pri la demando: kion ;manki? Senskru-
pule oni manku dum tagoj, eĉ semajnoj. la saman nutr-
ajon tiom longe, kiom tri bongustas. Krom .la luento ja
ekzistas ankoraŭ alia konsilanto neerarigebla: patrino
Naturo mem. nustatempe ŝi zorgas, ke alia frukto aŭ
vegetajo pretiku, kaj kustatempe ŝi donas al ni ankaŭ
la emon al ĝi. Eĉ dum la vintro ne estas manko. Krom
Ia enlandaj fruktoj konserveblaj (temas pri Germanujo)
kaj legomoj (ekz. karotoj, brasikoj, celerioj, terpomoj)
prezentikas ja sufiĉe da sudaj fruktoj. ,eu freŝaj, ĉu sek-
igitaj, kaj nuksoj.

Nur markene mi volas diri, ke por horoj de malfortik-
eca cedemo ja ĉiam ekzistas la ebleco sen viando kuiri
almenaŭ sambonguste preskaŭ ĉiujn kutimajn mankajoin.
Kio malbougustas el si ,mem, tio forrestas de la manko-
tablo. Cetere ekzistas ankaŭ viandsurogatoj.

Kiom da aĵoj kaj laboro eviteblaj! Pensu pri konfit-
ajaj ujoj, pri tiom multaj ĉefornaj laboroj! Tarnen ne su-
pozu, ke novkutima vivmaniero estas afero koinforta!
Mi jam citis la kenajon pri sukerajoj. Pli multe trenas,



VEGETARANO	 5

se reformenutlo post sufiĉa tempo en kompleta burka
ornato devas ĉeesti 'kutiman feston. Sed plej terura estas
la tempo, kiu sekvas. Dum multaj tagoj zinkoraii li mov-
ikas en nubo de postrestinta tabakodofaĉo. .Gin retenas
eĉ la liahto post ripetitaj lavoj. "[iel subtila sento farikas
turmento!

Nu, la reformemulo baldati akomodikas: Ii restas
benne ail en la naturo ah 'en samideana rondo. VOlonte
li rezignas je la kutimaj plezuroj ne plu kontentigaj; ĉar
Ii ja trovas tiom da novaj ĝojoj kaj ĝuoj veraj.

Kaj kiu ne volus vere ĝoji kaj lui?

La sango ne estas bona.

kutimas diri aŭ almenait kredi, ke „sango donas
sangon". Jen fonto de granda eraro pri nia tintriko. Se
oni sin baztts sur tiun ĉi principon, ke sango donas
sangon. oni devus manki cervajon. por fariĝi inteligenta,
nervojn. por ekbavi bonajn nervojn. muskcilojn, 'por fariĝi
forta. "l'io estus sensettea, kaj tamen la plej -multaj 'per-
sonoj mankas bifstekon, pensante pri bonega ĉevala, kiu
tiras ŝarĝon: oni esperas fortiki, eĉ ne p•nsante pri tio,
ke tiu „pursanga besto", montranta  perfektan harmanion
de muskoloj kaj vivo, simple estas vegetarano.

La sango ne estas simpla fluidajo. ni estas kunmetit-
ajo, kaj kunmetita el multe pli da el•mentoj, ol la blankaj
kaj rukaj sangodisketoj, pri kiuj ni lernis en la lernejo.
Ne hazarde la sango trovikas en nia korpo. Gi estas sin-
tezajo, fabrikita de nia korpo Ian la proporeio cle kia el-
tiziko, kaj la stomako estas la liveranto de multaj ele-
mentoj, el kiuj konsistas la sango. Mi  ne citos tiujn ele-
mentojn, por timigi neniun. Sufiĉas scii, ke se iun ma-
ferion oni bezonas por sia sango, oni devas preni tiun
materion en kia natura stato, en freŝaj nutrajoj, kaj ne
en malnova sango, kiu jam eluzikis. Oni ne metas eindr-
ojit en fornon, por estigi varmon, sed novan karbon. Mi,
tiujn freŝajn nutrajn -elementojn oni povas trovi nur en la
kreskajoj (plantoj). Tio estas fakto, tre ofte  jam pruvita.

Aliflanke, se oni servus al vi sub kia vera nomo tiun
viand-lavan akvon, kiun oni timas 1)uljono, vi certe ri-
fuzus ĝin. Kaj la restaj°, la viando servinta por tiu „bui-
jano", ĉu vi kredas, kc tiu spongajo  lavita kaj boligita,
liveros al vi ankorah nutrajn kaj vivajn .elementojn?

Laŭ Georges Simmer en „Naturisme", tracl. 0.B.

Baza dieto.

Mi ŝatus fari kelkajn rimarkigojn.  rilate al la artikolo
pri „Vegetarismo kaj racia nutrado" en la numero 3-a.
pako 23.

Pri la gusto mi ne volas disputi, kvankam mi tute ne
konsentas kun la verkisto. Tamen tio, kion li diras pri
proteinoj (li uzas la vorton: •ibumeno), estas sufiĉe grava
kaj tute ne kompleta.

Generale la homoj mankas tro multe da proteinoj  kaj
ne elektas siajn nutrajojn tiel, kc ili havu bazan (alkalan)
eksceson. Ofte la mankajoj dattre havas rnineralacidan
eksceson. Ci tiu devas esti nehtraligata, 'kaj tion faras
mnonio. deveninta dL malkonstruiko de proteinoj.

La acida tro() do rekte devigas nin manki ankati pro-
teinan troon. Tio ĉi, siavice, estas kaŭzo klare almontr-
ebla de du malbonajoj. Unue: la aminoacidoj, la „brikoj"

cle Ia proteinoj, per iu incito, kaiizas grandan liberikon de
xrarmo ĝis preskau duoble pli grandan ol povus rezulti
el plena forbrulo de la proteino —. Tio signifas, ke aliaj
substancoj, la bruhnaterialoj cle la 'maŝino, nia korpo, tute
nenecese forbrulas, ke nia korpo troe varmikas, ktp.;
ki signifas efektivan perdon!

Due: Ia tnecli• cle amoniosaloj, malhelpas bonan eks-
krecion, tiel ke la korpo farikas malpurajujo, Ekzemple
urinacido tinekaze facile amasikas en la artikoj, kio kah-
zas artriton.

Ni do zorgu, kc niaj nutrajoj, meznombre, havu al-
kalan restajon, - efektiva alkala truo, kio ankaŭ estus
danĝera, ne povas formiki en nia korpo, ĉar ĝin ligas la
karbonacido, kiu estilkas ĉe la datira oksidiko, kaj re-
zultas nur nedankeraj bikarbonatoj ekskreciotaj —.

Bazan restajon havas: legomoj, terpomoj, fruktoj, (es-
ceptoj estas tre maloftan kaj lakto. Mi devas tamen ri-
markigi. ke . se oni forjetas la akvon, kun kiu oni kuiris
Ia legomon, oni forjetas samtempe la alkalan restajon.
kaj eĉ rezultigas acidan eksceson! Oni tion do nepre
ne faru! Prefere, se la intestoj estas sufiĉe fortaj, oni
manku nekuiritajn legomojn kaj fruktojn. Tio havas
grandajn avantakojn. Unue: 0:ni nenion forjetas. Due:
Oni ne .difektas aŭ detruas la vitarninojn. Trie: Oni ne
bezonas alcloni salon por bongustigi la legomojn. (nene-
rale oni mankas tro da kuirsalo. Rezultas: Soifo, tro-
streĉiko de la renoj, kaj eble eĉ amasiko de salo 'en la
korpo, ĉar la revoj ne povas kin sufiĉe rapide ekskrecii).
Oni tamen atestu, ke la mankaĵoj ne estu infektitaj. (En
regionoj, kie la ŝanco de infekto ekzistas, oni eble povas
sin ŝirmi kontrah tio tiamaniere, ke oni metas la legom-
ojn mankotajn dum tuta nokto lin eĉ pli longe en klor-
havan akvon. Kompreneble ĝi enhavu nur tre malmulte
da 'kion). Ni ne scias, ĉu ekzistas iaj spertoj en tin
.kampo. Oni devus ĝin elprovi.)

Acidan restaĵon havas: viando. ĉiuj grenoj, sekigitaj
faboj kaj pizoj.

Vi tuj povas konstati, kc se via dieto havas ac!dan
truon kaj via korpo devas kin neŭtraligi per anionio el
vianda Proteino, -tiu plitizado de viando ankorah pli-
grandigas la acidan eksceson.

Cetere tute ne estas indiferente, kiajn proteinojn ni
uzas. La proteinoj de nia korpo konstruikas per 18 ami-
noacidoj, kiuj povas kombiniki unu kun la alia en mult-
ega •  manieroj.

Viando enhavas ĉiujn aminoacidojn, kiujn ni bezonas.
Grenoj, faboj kaj pizoj, kvankam tre proteinriĉaj, tnal-
havas kelkajn el la nepre necesaj brikoj. Terpomoj kaj
diversaj legomoj- kaj lakto, tamen, jes enhavas ilin, kvan-
kam ne tiom grandkvante.

Rezulto de nia ekzamenado do estas: Viando, kvan-
kam proteinriĉa kaj enhavanta eiujn necesajn brikojn, ta-
men estas netaŭga •utraj() pro acida troo, pro diversaj
alkalaidoj (kaj krome pro efikaj kialoj).

Grenoj. faboj kaj pizoj estas tre nutraj mankajoj, ha-
vas tamen acidan eksceson kaj ne kompletan proteinon.
(tio estas: ki ne enhavas ĉiujn necesajn brikojn). Ni do
ne manku tro multe da ili.

Terpomoj kaj 'diversaj legomoj havas alkalan restajoa
kaj kompletan proteinon.

Latt vastaj eksperimentoj 20— .30 gramoj da proteino
(':iutage sufiĉas, se nia dieto samtempe havas bazan
eksceson; tio estas do proksimume la duono de la kvanto,
kiun no -mis la verkinto de la nomita artikolo. Se ni do
'mankas sufiĉe 'cla terpomoj kaj 'legomoj, iom da pano,
prefere el la plena (= tuta) grenero, kaj proks. 50 gram-
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ojn da graso ĉiutage, ni afe bezonas fari al ni iajn zorgojn.
Al ĉiuj, kiuj volas scii pli multe pri tiu ĉi temo, mi kon-
silas legi la ĉi-rilatajn verkojn de Ragnar Berg.

W. P. Roelofs, Dalweg 6, Soest, Nederlando.

Absoluta lorigo de la Vivisekcado.

Ekzistas homoj, kiuj kontrairbatalas la gasmiliton, sed
ite militon *ĝenerale, ne vidante, ke per tia distingo ;li
glorigas militon kaj protektas la militon kontraŭ la tek-
nikaj inventajoj, per kiuj la milito mortigos sin im-em.
Kiam minacos gasmilito, neniu protekto estos ebla, kaj la
regantoj mem troviĝos en la sama danĝero kiel la ,milit-
antoj. La hipokritaj ve-krioj pri suĉinfanoj kaj virinoj
mortigataj (kvazaŭ la fratoj kaj .patroj de tiuj infanoj kaj
virinoj estus speciala 'klaso destinita mortigi kaj esti
mortigata) devos mutiki, kaj la milito perdos sian mask-
(ni. Neniu povos sin savi. Kiam estis inventita la pulvo,
iom post iom falis la fieraj kasteloj, kies estroj ĝis tiam
vivis per rabado kaj militado. Kiam regos aera kaj per-
gasa milito, ne estos plu eble aranĝi arnasbuĉadojn, kies
kostojn pagos Ia stultuloj kaj mizeruloj el la popolo.

Ekzistas ankaŭ personoj, kiuj deziras leĝajn kontraft
vivisekcado, sed nur rilate al hundoj, katoj kaj ĉevaloj.
Mary F. Lovell en la monata revuo The Starry Cross
(Philadelphia, 3243 Chestnut Street, Usono) skribas jenon
sub titolo „Kial mi laboros nur por la absoluta forigo
vivisekcado":

1. Vivisekcado estas etike malbona. Sub neniaj ajn
kondiĉoj oni povas trovi mildan juĝon aŭ senkulpigon
pri ĝi.

2. La praktikado de vivisekcado estas grava malhelp.)
kontraŭ la progreso en la serĉado de pli noblaj kaj 'pru-
dentaj metodoj de kuracado.

3. Krom tio, ke vivisekcado okazigas la fundamentan
nialbonon: trudi nemerititan suferegon al senternaj est-
ajoj, ĝi estas kulpa pro tio, ke tiuj sentemaj estajoj estas
turmentegataj kun la intenco liberigi moralajn krimulojn
el la justa puno pro iliaj malbonagoj, do, absolvante ilin.

4. Car evidente la turmentado al iu ajn sentema estajo
per vivisekcado estas granda maljustajo, estas same evi-
dente, ke la maljustajo restas sama en la okazo de ĉio
sentema estaĵo.

5. Pro tio estus . •maljusta ĉiu sistemo, per kiu estus
liberigata certa kategorio de sentemaĵ estajoj kun la ne-
evitebla rezulto, ke proporcie pli granda ŝarĝo da sufer-
ego estus jetata• sur aliajn estajojn, kiuj estas same sent-
emaj kontraŭ korpa doloro, La korpa doloro estas la
grava punkto konsiderinda kaj ne la demando, ĉu iu ka-
tegorio de bestoj estas pli ligita al la homa vivo ol aliaj
bestoj.•

6. Plue estas evidente, ke tia sistemo, se ĝi fariĝus
leĝa, kaUzus, ke la bestoj ne protektitaj kontraŭ viviseke-
ado perdus komplete ĉian protekton kaj fariĝus pli facile
ol nun la viktimoj de vivisekcantoj. •

7. La sperto montras, ke povas okazi, ke la kreo de
legoj donas pli da malbono ol da bovo: unue per la ren-

Samideanoj!
Atentu pri la Oka Internacia Kongreso de Vegetaranoj

• en Eden, 1932, laŭ Ia bulteno de I. V. U., kaj Informu
pri ĝi la lokajn organizojn de vivrelormo.
Estas dezirinde, ke multaj esperantisto] partoprenu.

verso de la intencoj de la iniciatintoj; due pro tio, 'ke la
ekzisto de certaj leĝoj supozeble ofte estas barilo kon-
traŭ pli bonaj legoj. „Duona peco da pano estas pli bona
ol neniom da pano", estas proverbo •konsiderata de
multaj homoj kiel la pinta de sakeco; sed fakte kia apliko
ofte estas simple rimedo, por malatenti aferon, eĉ ne
konsiderinte ĝin supraje.

La iiImpesto.

Jam kelkfoje la .,Vegetarano" insistis pri tio, ke
filmo en siaj nunaj prezentajoj pentras mensogan bildon
kaj per sia absurdzi r•mantiko falsas nian kulturon. En
la C:iusemajna „Weltbiihne" (Mondscenejo), kiu parolas
speciale pri la ridindaj malpermesoi de la cenzuro, ni
trovas sub la surskribo „Tion neniu malperrnesas" jenan
eltirajon el Berlina ĉiutaga gazeto:

Pri bestturtnentado Joseph Dehnont parolis en la
Nationalhof, Berlino. Delmont estis artisto, bestgardistu.
bestkaptisto, bestdresisto kaj filtrirekisoro. Li do estas
informita pri la fabrikado de bestfilmoj. Li 'klarigis, ke
ĉiuj filmoj pri kaptado al grandaj bestoj kaj pri Afriko
enhavas sennombrajn turmentegojn por la sovaĝaj
bestoj. Ekzemple, oni nun pretigas germanan filmon
..Atlantide", en kiu estas montrataj katneloj mortantaj
pro malsato en belga kolonio. La filmdirekcio eĉ ne
hezitis lasi la karnelojn fakte morti pro malsato; sed la
belga bestprotekta societo persekutas la aferon. En la
filmo „Trader Horn" ligna Itipo estis puŝata tra la ma!-
supra makcelo de leono. Por la filmo „Afriko parolas".
oni tranĉis al leono la tendenojn de la malantaŭaj piedoj.
por povi rnortpafi ĝin per revolvero el mallonga distan-
co! Ankaŭ la batalsceno en la filmo „Siinba", kie leono
estas lancmortigita, estas riproĉinda, des plie, ĉar la in-
dikena tribo „Masaoj" ne plu praktikas tian luktadma-
nieron krom kontraŭ pagado.

Teruraj aferoj okazas ankztli. por la pretigo de stepaj
scenoj (Cowboy), kiuj montras, kiel oni malsovakigas
sovaĝajn ĉevalojn. Por tiu celo oni uzas malsovakajn
•ĉevalojn, artifike timigas ilin per fajro, kaj metas sub lo
scion dolorigajti lignopecetojn, tiel ke la ĉevalo pro do-
lorego ĉiam denove dejetas la rajdiston. Tio montras
la „kuraĝajn" scenojn!

Alkoholismo en Sovjetunio.

Samcelatio, de kiu mi petis informon pri la kontraii-
alkohola movado en Sovjetunio, skribis al mi: „Estas al
mi iom malfacile, plenumi vian deziron. Jam mi pensis
pri specialaj organizoj por abstinado kaj vegetarismo:
sed ĉu ni efektive nun bezonas ilin en Sovjetunio? Por
respondi al via demando. mi utiligis 'mian viziton al ĉir-
kaŭajn de Leningrado, nome al loko, kiu iam estis fama
pro multego da dibuĉuloj. Nun tie mi trovis neniun ebrian
personon.

En la centro de Leningrado oni povas renkonti ebri-
Litojn. kaj eĉ ofte okazas, ke oni haltigas la tramveturilon.
por forigi iun ebrian homon; *ĉar al la konduktoroj estas
tnalpermesite, tramveturigi ebriajn personojn.

En la antaiiurbo mi demandis iun laboristition, ĉu en
tiu Ĉi arboparto nun ekzistas multaj ebriuloi. Mirigitc
rigardis min kaj respondis: tie ĉi estas ja laborista urbo-
parto, kaj la laboristoj nun estas okupitaj .pri la kvinjar-
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plano en ,turinbrigadoj, en korpkttlturaj rondetoj, en uni-
versitatoj; kiam do oni povus trovi tempon por drink-
ado?

Jen Ia maljunaj laboristoj kutimigitaj al drinkado ne
rifuzus trovi okazan por drinketi; sed forestas imitaj reli-
giaj festotagoj. En Sovjetunio, krom Ia tagoj 7.-8. Xl..
1.-2. V ., 22.1., ĉiuj tagoj estas labortagoj, kaj ĉiam nur
parto de la laboristaro ripozas samtempe.

Kompreneble la stato de la alkoholdemando ankoraŭ
ne estas kantentiga; restas ankoraŭ multege da laboro!
Pri fumado: oni fumas ĉe ni tro multe! sed ŝajnas al mi,
ke post kelka tempo oni sufiĉe facile iorigos Ia fumadon.
La vegetara scienca gazeto „Voprosy Pitanija" (Nutralaj
Demandoj) momente ne aperas. Estas malfacile presigi
jurnalon kun malgranda eldonkvanto. Eld6nkvantoj de
kvincentmil aŭ miliono da ekzempleroj ĉe ni nun estas
ne grandaj." Rod.

Internacia Laborkomitato por Senalkohola Kulturo.
Sekr. W. Mudrak, Vieno VIII, Strozzig. 19, Aŭstrujo.
El cirkulero dissendita de la sekretario en januaro ni

raportas tion jenan:
. La oficiala gazeto de la Germana Bontemplana Or-

deno „Neuland" (Tero Nova), adreso Berlino W.8. Kro-
nenstralk 8-9, enhavis bonegan artikolon „Lernu Es-
peranton!" de D-ro Karl 13riegleb, Worms, kun post-
skribo de D-To R. Strecker, Berlina (Hessenwinkel).
eksministro. La organo de la junulaj lokioj en la ger-
mana I. U. G.T. enhavas Esperanto-kurson de samideano
Werner, Dancigo.

La organo de niaj latvaj samideanoj, „Ondo de  Dan-
gava" (Rigo, poltfako 844), enhavis artikolon „Abstinuki
kaj Esp-erantismo" de A. Kurmis. En Vieno okazas ĉe
la Katolika Krucligo (abstina) Esperanto-kursoj por ko-
mencantoj kaj progresontoj. En lagrebo, jugoslavujo.
medicina kandidato Skatariĉ gvidas Esp.-kurspn por
abstinuloj, rekomenditan de la abs -tinula organo „Novi
2.•vot". Dum la aŭstra kontraŭalkohola !konferenco en
Vieno, novetnbron 1931, sekretario M. insistis ĉe D-ro
Hercod, la redaktaiito de la Internacia Revuo kontraŭ
:klkoholismo, pri Esperanto kaj trovis komprenemon.

. La sendependa semajna gazeto por ĉiuj virinoj „Die
Unzufriedene" (La Malkontentulino), kun helpo de la
Aŭstra Laborista Abstinula Ligo kaj sub gvido de Prof.
D-ro Smola de Ia Ligo de abstinaj Edukistoj, arankis
en Vieno, Kooperativa Komerca Domo „Stafa", bonegan
socie-higienan ekspozicion kun multaj avertoj kontran
alkoholo. En Vieno, la bierkonsumo forte rnalkreskis;
parte, sed ne ĉefe, pro Ia ekonomia krizo.

En Aŭstralio la abstinaj organizoj Blanka Rubandu
kaj Ligo de Espero vigle laboradas kontraŭ la alkoholo.

La sekretario akceptas, ke la festadoj kun alkoholo
kaj tabako dum la Konferenco por Malarmado donas mal-
aonan stampon al la konferenco, montrante nesufiĉan
koinprenemon pri la „sociaj venenoj" kaj la rolo, kiun
.,das alkoholo kaj tabako, por endormigi la konsciencon

Je la .popolo kaj kian kontratistaron kontraŭ militaj. 'Tial
:a laboro por senalkohola kulturo estas ankaŭ laboro
porpoca.

Hispana proverbo.
La moneron, kiun enhavas la mano, oni kelkfoje eble

devas konservi; sed tion, kion enhavas Ia animo, oni
perdas, se oni kin ne fordonas. W. M.

Internacia Hejmo Esperantista.

Kune kun tiu ĉi builteno, 1a legantoj ricevos informan
folion pri la Internacia Hejmo Esperantista en Asprc-
rnont (Alpes-Maritimes) apud Nico, Francujo. Tiu hejmo
estas propraj° de la Esperanto-movado, sub la aŭspicioj
de la Internacia Centra Komitato en Genevo. Ni altiras
la ateston de niaj legantoj al la fakto, ke 1a gvidantoj de
la hejmo, gesinjoroj Yelland (elparolu jeland), estas mit-
jaraj vegetaranoj kaj zorgas pri bona vegetara dieto.

Ciu, kiu pasigos sian libertempon ĉe la Riviero, nepre
apogu nian oficialan entreprenon, por ke ki floru kaj
fariku bazo de la ekonomia memstaro de nia Esperanto-
inovado.

Socialismo kaj Vegetarismo.

Jam de kelka tempo la aŭstra '„Ligo de Socialistaj
Vivreformantoj" vigle laboradas. Nia samideano Neben-
zahl, Vieno 111, Ungargasse 71, estas unu el kiaj ĉefaj
agantoj. Jam okazis bone vizitataj paroladoj pri la temoj:
Individua kaj socia vivreforrno. Pekoj de l' nutrado.
Novaj homoj en nova hejmo. Moderna nutrado en la
laborista hejmo. Homo kaj suno. Ktp. La oficiala
organo de la ligo estas „Volksgesundheit" (Popolsano),
eldonata de Ia germana Verband Volksgesundheit, Dres-
deno A. 1, Germ.

Nun ankaŭ en Germanujo fondikis Organizo de So-
cialistaj Vegetaranoj, sub la gvido de Karl Biederbeck,
Dresden-A. 20, Golberoderstr. 23, kaj D-ro med. Frie-
drich Wolf, Stuttgart, Ze,ppelinstr. 43, kaj jam aperis bro-
Šuro de la nova organizo sub titolo „Richtige Ertd.hrung"
(austa sinnutro!), de Karl Biederbeck. Ankaŭ instruo
flugfolio sub la sama titolo jam aperis.

La •organizo ne subilkas al difinita partio, sed rilatas
al socialistoj de ĉiu tendenco. Estas evidente, ke nur
tiam la vegetarismo povos vere progresi, kiam la granda
amaso kaj kiaj politikaj gvidantoj komprenos la gravecon
de nia movado laŭ ekonomiaj, etikaj kaj higienaj vid-
punktoj.

Pro tio la nova organizo estas speciale salutinda kaj
rekomendinda al ĉiuj sirnpatiantoj.

Locarno-Monti
Vegetara Pensiono NEUGEBORE N. Sunaj kaj akvaj
banoj. Granda parko, senpolva, saniga  aero, libertenipai

kursoj. Postulu prospektojn. Oni parolas esperanta.

Vegetara Manizejo en Zurilio
(Svisujo), posedanto E. Hiltl, Sihlstr. 26-28.	 Tre	 reko-
mendinda vegetara manIejo .kun propra kukfarejo. 	 Sen-

alkoholaj vino

Vegetara Hotelo ..Pomona"
en H a g o (Neder•ando), Molenstr. 53, estas modela gast-
ejo kaj devus esti vizitata de ĉiu samideano trapasanta
Haron. 	 Varma	 kaj	 malvarma akvo	 en	 'ĉiuj ĉambroj.

Modela pureco.

ltala Riviero.
Vegetara Pensiono Helios	 en R apall o,	 en	 plej bela
suda situo kun rigardo al la maro. 	 Gardeno.	 Agrabla
internacia hejmo.	 Tage 30-40 liroj.	 Fluanta akvo kaj

centra hejtado.	 Postulu prospekton.
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Al la Internacio de Militkontrarmloj

en .Liono, Fraticujo, la amoj' de Universala Frateca Ligo
en la nomo de Leono Tolstoj, Sovjetunio, sendis jenan
leteron:

Ni provas konstrui Liberan Socion sen Perforto kaj
sen Subordigo. Ciarn plie kaj .plie ni konvinkiĝas, ke tia
vivo sen registaro estas plene ebla, kondiĉe ke ĝi estu
bazita sur interna konscio. Laŭ la sperto de nia vivo ni
konvinkikis, ke por la organizo de Libera Socio oni ne
bezonas registaran perforton, nek milicon, nek 'soldatojn,
nek armilojn. Sed oni bezonas liberan Mediton en la
spirito de amo kaj estimo por la homaj individuoj.

La homoj ne estas raboj bestoj; oni ne bezonas ilin
malsovakigi per bastonoj. lli volonte akceptadas la
vcron, ,kiu plibonigas la eksteran vivon kaj donas tran-
kvilon kaj 'ĝojon al la animo. Ni petas, ke vi prezentu al
ĉiu .kleralo en la tuta mondo la demandon pri la a p a r t-
igo de lernejoj de la registaro. La regist-
aroj de ĉiuj landoj inaljuste profitas el la edukado al la
infanoj, donante al la infanoj, kune kun utilaj instruoj, la
sentojn de aparteco kaj de malamo kontraŭ la popoloj de
aliaj landoj. Per tio ili malbone influas la infanojn kaj
kreas la danĝeron de milito.

Ni petas de niaj fratoj, la kleruloj de ĉiuj landoj, kc
ili ekstaru por defendi la veran sciencan edukadon, kc
ili kunvoku universalan kunsidon de seienculoj, por sub-
meti al la registaroj la urĝan postulon, ke ili ne eniniks-
iku en la lernejan vivon kaj laSu al Ia scienculoj la or-
ganizon de la populedukado.

En kontraaa okazo ili devos rezigni je la instruado en
registaraj lernejoj, same kiel multaj sinceraj homoj ri-
fuzas partopreni militon kaj rnilitservon. Inter ni estas
arinikoj, kiuj rifuzis armean servon dum la earopa milito
1914- 17 kaj pro tio estis kondairmattaj al Dunlaboroj. Kaj
entute la rifuzoj de militservo en Rusujo kalkulikas je
miloj.

Ni ĝojas pro via agado favore al la paco kaj esperas.
ke niaj kleraj [fratoj sukcesos kompreni unu la alian 1( ..tj
trovi la ĝeneralan venni, kiun arde sopiras la trompitaj,
premitaj popoloj de la tuta mondo.

Al kiu multe estas donita, de tiu ankaŭ multe estas
postulata (Evangelio Luko ĉap. 12, verso 48).

Al vi, kleraj fratoj, estas donita multe da scio, kaj vi
devas multe labori, por forigi la honton de la militanta
homo-murdisto, kiu restis al ni sekve de la sovaĝulo-
hommanĝulo (kanibalo). Kaj ni, viaj kunlaborantaj fratoj,
kun granda ĝojo subtenas vian bonan agaclon kaj kriu
amo sendas al vi plej sinceran fratan saluton. (Trad.
U. B.)

La antoroj de la letero diras, ke ili forte dezirus, ke
ilia letero atingu la Konferencon por Malarinado en
Oenevo, okazontan la 2-an de februaro 1932. La Univer-
sala Frateca Ligo en la nomo de Leono Tolstoi jam ek-
zistas de 12 jaroj.

La „Vegetarano" •ublikigas tiun ĉi leteron pro tio,
ke eble aiiloke ĝi ne aperos. La simpatiantoj disvastign
la enhavon.

Kontraŭ la milito.

Lordo Macauley (1800-1859), fama angla historiisto,
recenzante verkon de Thomas Campbell „Frederiko la
Granda kaj lia epoko", skribis brilan artikolon pri tiu
Drusa reto mem, en kiu tli interalie diras:

.,Tridek jaroj, dum kiuj Eŭropo, escepte je kelkaj in-
terrompoj, estis kuinta ripozon, preparis la publikan
tnenson al grandaj militaj klopodoj. Nova generatei
kreskis, kiu povis memori nek la siekon al Torino, nek
la buĉegadon de Malplaquet; ĝi konis la militon nur per
kiaj trofeoj, kaj, rigardante la tapiŝojn en Blenheini ati
Ia statuon sur la Placo de Venkoj, ne imagis, per kiaj
oferegoj, per kia malŝparego de privata havajo, per kiom
da maldolĉaj larmoj konkeroj estas aĉetataj."

Aliloke li priskribas la staton de la Prusa Regno, kies
relo ne ĉesis militadi. „Li regis sian landon same, kiel
li estus reginta siekatan urbon, sen konsidero pri tio, kia-
g-rade privata posedaj() estis detruata aa la burĝa vivo
nialbelpata, sole pensante pri la kontraŭstaro al la mal-
amiko. Tiom longe, kiom unu viro restis vivanta en
Pritsujo, tiu viro povis porti pafilon; tiom longe, kiom
restis vivanta unu 'ĉevalo, tiu ĉevalo povis tiri kanonon.
La mono estis senvalorigita; la oficistoj de la ŝtato restis
irepagitatj; en certaj provincoj civila -registaro tute ne
plu ekzistis. Sed ekzistis ankoraŭ sekala pano kaj ter-
pomoj: ekzistis ankoraŭ plumbo kaj pulvo; kaj tiom
longe. kiorn restis la materiof por subteni vivon kaj de-
trui ĝin, tiom longe Frecleriko estis decidinta, batali '!. - k
la lasta minuto."

Macauley priskribas la nrizeregon, kiu estis la rezulto
de la senĉesaj rnilitadoj, pro kiuj tiu reĝo farikis tion]
fama. La teritoriaj ŝanĝaj, kiuj rezultis el tiuj militoi.
ŝajnas ridindaj laŭ nunaj politike-geografiaj vidpunktoj.
Kaj artifike oni nun penadas, por .pentri tiun monarkon.
kiu vere estis inteligenta, sed uzis sian inteligentecon tre
malitoble, kiel heroon kaj modelon al la gertnana popolo.
Aliaj landoj faras la samon pri siaj herooj, kaj la rezulto
estos, ke denove „publika opinio" estas per sugestoj kre-
ata, kiu kondukas al abismoj multe pli profundaj, ol iu ajn
kapablas imagi.

Cu ne estas hontinde, ke en ĉiuj landoj (rni kredas:
sen escepto) la personoj, kiuj volas malhelpi militon, kon-
dutas kvazaŭ titneme kaj trovilas en kontraŭstaro koa-
tratt la registaro? ,La paco, kiu sola donas eblecon de
kultura evoluo, devus esti sama evidentaj°, kiaj la kvar
muroj de iu ajn ĉambro, kaj batalo por la paco devus
esti superflua tempoperdo. Sed ni trovikas en nigra
epoko, en kiu uni .devas ankoraŭ batali por tiaj aferoj!

0. B.

La Tabakkutimo.

En kiom da domoj en ĉiu lancr,
tiranas tabako, sen ia demand',
la ejojn plenigas, aeron pestigas?
Ne demandas ja, kiu tabakon brulig-as,
ĉu aliajn !homojn li malrajtigas,
ĉu eble la vivon li maldolĉigas
al kiuj ŝatas aeron nur puran,
sed fumon devas enspiri torturan.
Malmulte li zorgas, ĉu lia guaĵo
por aliaj ne estas rnalagrablajo.
Neĝentilaj, nesakaj kaj malŝparemaj
cgoistoj vi estas, geuloj fumemaj!
Vi jamas manĝante, vi furnas trinkante.
labc>rante vi fumas kaj eĉ ludante.
De l' frua mateno ĝis malfrua por'
cigaredo aii pipo malbonodor'
vian buŝon efikas, kaj jam vi ne havas
liberan volon, kiun forrabas
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via dio tabako scii ia k•mpat',
postulante oferojn kun ,C:iama malsar.
Jam esti sen gi vi tute ne povas.
En cerbo de ,ĉiu fumanto -sin trovas
tiu di' senindulga .kaj senkornpata
kaj tamen de ili adoregata.
Cli lokas en vesto fiadoranta,
en sangcirkulado venenikanta.
kaj certe ĉe 'ĉiu furnanty en nervar';
niztlkvieto •in pruvas sen ia ertir'.
Car morti li timas, se iam dum hor'
pri tabako vane •sopiras la kor'.
Se fumuloj ne estus sklavoj sen sak- .
ili tuj sentronigus la dion fumaĉ'
kaj vivon purecan kaj sanan lernigus
al junuloj, kiuj neniam bruligus
tabakon sen la ekzemplo timinda
de gepatra kutimo tute ne inda.

F. J. P. Lati la flugtfolio eldonita de la Nacia Societo
de Nefumantoj, Londono SW 12. kun permeso tradukis
A.1-3., Vieno.

24-a Universala Kongreso de Esperanto, Parizo.
30. 7. 1932 ĝis 6. 8. 1932.

Ne estas nia tasko, doni detalojn pri nia ĉhtjara kon-
greso. Tiun taskon plenumas Ia ĝeneralaj kaj Ia naciaj
esperantaj organoj. Estas nia deziro, ke multnombraj
venu samideanoj al ilia kongreso, por spiri aeron de es-
perantismo, liberili el ĉiutagaj zorgoj kaj kin ĉion, kion
havigas vizito al gravega earopa urbo.

Ni atendas ankoraŭ de la Kongresa Komitato inform-
ojn pri la faciligoj preparitaj por la vegetaranoj kaj sitx.‘-
ciale pri tiu vegetara manĝejo, kiun pro plej malgranda
distanco aŭ aliaj nmtivoj la komitato speciale reko-
mendas al la kongresanoj. Estas ja agrable, viziti mank-
ejon, kie oni estas certa, renkonti multajn -gesamideanojn.
Ankait la ncvegetaraj kongresanoj ja grandparte ŝatas
viziti vegetaran mankejon; tion montris pasintaj kon-
gresoj. _-

Intertempe jen lait scio de la redaktanto la vegetara]
manikejoj troveblaj en Parizo: (la roma cifero indikas la
kvartalon):

V. Rue des Prĉtres-St.-Sĉverin 4. „Pitagoro", stacio
Placo St. Michel de la subtera fervojo (Trait d'Union).

V. Rue Xavier-Primas 12, sama stacio (Societo dc
Naturistoj kaj Naturamantoj).

V. Rue de la Montagne-Sainte-Geneviĉve 42, ..Auber-
ge du Fer tt Cheval". Rue .de la Montagne-Sainte-Ge-
nevive 33, „Bec Fin".

VI. Rue de l'Ancienne C'onu:!die 13, „Ati Grand Soleil
(Manlaznan).

L11. Square Rapp 4 (Vegetara manĝejo de la Teozofia
Societo).

IX. Rue Sailite-Ccile 1, „Ati Grand Soleil" (fermita
dimanĉe).

XIII. Rue Bobillot 73-bis „La Source'', subterfervoja
stacio Italie (Trait d'Union).

XIX. Rue Matbis 40, 1-a etaĝo.
Kiu scias aliajn adresojn, bonvulu informi la redakt-

anton kaj la Kongresan Komitaton.

El multaj landoj.

Bulgarujo. Nia sainideatio Dimitro Simeonov tradukis
Ia valoran libron de D-ru Edniond Privat: _Vivo de Za-
menhof", en bulgaran lingvon, kaj la vegetara societo
Solio (III. 6-i septettivri 3) kin vendas.

En Solio, la 1.3. 12. 31, nia samideano Jordan Kovaĉev
faris en la Vegetara Societo :paroladon pri „La inortpun•.
kia plenumo, kia evoluo kaj la batalo kontra► ĝi". La
ĉeestantar► fervore konsentis al lia piedo kontraŭ tin
abomena institucio. La Sofia veg. soc. havas kunsidon
::itiltuide je Ia 19' 30. Formikis „Koopera Societo por
Clardentirbo", Sofio: al la komitato apartenas nia salti-
idean° Ditn. Simeonov. La 24.1.32, -post paroladoj de
teni B. Pateva, Jordan Kovaĉev kaj G. 9,opov, kunsido
en la vegetara domo faris klaran, fortan rezolucion por
la paco kaj malarmado kun propono, ke ĉe la Ligo de
Nacioj oni fondu apartan „Oficejon por Ia Paco" kon-
stante laborontan. En Jambul estas fondita veg. grupo,
Adreso Se.kr. Birnikov, str. Bogumilska 22. En flaskovo

1-lanev maliermis vegetaran mankejou. Fondikis
vegetarana grupo. adreso: Dj•ĉo Vasilev, ul. Vojvotl-
ska 4. Nova veg. grupo en vilaĝo Vojnici (L►nisko), adr.:
M. Medarov.

Sovjetunio. Norde de certa linio, la alkoltolvendadf)
estas absolute malpermesita en enropaj kaj aziaj sovjetaj
:r;tatoj. ()tto Heller, raportante pri sia vojaĝo suden sur
Ia lenisej-rivero, diras: „Ni veturas suden. Ce la vilaĝa
Jarcevo (609 norda latitudo) estas la brandoli•o. De  nun
oni rajtas vendi brandon. Kunsido sur la 'lipo decidas
tualp•rtnesi la brandvendon: sed la luinto de la :ipresto-
racio protestas kaj insistas pri sia kontrakto. Do, oni
vendas brandon. Sed la ebritiloj estas malmultaj; ken-
antojii oni simple ellipigas teren, kaj tiam ili povas atendi
dum tri semajnoj, ĝis kiam denove vaporStipo veturas
suden. Cetere. ankait la mono malabundas. Montrikas,
ke estas tre prudenta aranĝo, ke la salajroj estas pagatat
nur en Krasnojarsk al la laboristoj de la nordaj •kspedi-
cioj."

Aliloke li diras: „La nova registaro ne faras el la
notn•doj ion alian ol nomadojn, sed nornadojn sen brando
kaj sen sifiliso, kun junaj boninstruitaj gvidantoj ktp."

Por la fino de la dua kvinjara plano (1937) oni estos
tiel grandiginta la fruktproduktadon, ke rezultas 100 kg
Por C:itt individuo el la 160 milionoj da lokantoj de Sovjet-
unio.

Gerinanujo. Nia samideano Hans Petersen en Tastrup
apud Flensburgo, regiona estro de bontemplana
IaCt „Deutscher Tabakgegner" (red. Richard Bretschnei-
der, Dresdeno A.20, Golberoderstr. 17), dissendis cirku-
leron al la gejunularo por batalo kontraŭ Ia tabako.

En Dresdeno, inter socialistoj, laboradas efike la
„Verband Volksgestindheit", Wilsdruffer Str. ,3 1. Dres-
cleno-A. 1.

La Internacia Kongreso -de Tabakkontranuloj okazos
en aŭgusto 1932 en Berger', N•rvegujo; interesuloj skriba
al instruisto B. Kronhaug, Sarpsborg, Norv.

Franeujo. Nia satnideano Clĉment Gicquel, inĝeniero,
28 Avenue Surin, Litnoges, gvidas la- grupon de „Trait
(Minon" en sia urbo. La gee•zoj G. hejmo ,parolas kuu
siaj du Minoj tri- kaj sesjaraj Esperante. Ili estas mem-
broj dc la Franca Ligo por Nova Eduka-do.

En la konkurso de la „Trait d'Union" pri skriba labord
koncerne je Vegetarismo kaj Progreso*Socia kaj Morala,
gajnis la unuan premion samideanino Amalic Berger,
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Vieno. La sekvantaj plej bonaj laboroj estis tiuj de
Roelofs en Soest (Nederlando) kaj Nebenzahl, Vieno.

Hungarujo. Sub pakb 16 de nia jarkolekto 1931 ni ni-
portis pri la vegetara kolonio en Szcntendre. La urb-
estro de tiu urbeto, 1)-ro Arnold Antolik, 111111 fariĝis
abonanto de Vegetarano, kaj multaj kolonianoj intencas
partopreni en la kurso, kiun s-itio Bihari, la edzino de nia
landa sekretario, intencas aranĝi en somero.

Meksikio. Ciaman propagandon por vegetarismo faras
I)-ro Gonzlez en 'la ĉefurbo.

Cehoslovakujo. Mortis nia amiko kaj samidean° Hen-
rik► Tutsch. La organo de la kristanaj komunistoj (veg,:-
titranoj) „Sbratteni" dediĉas al Ia memoro de tiu noblulo
detalan nekrologon. La sekretariejo de la Eŭbiotika So-
cieto en Prago trovikas: I, BetImskIt ulice 9.

En Warnsdorf okazis granda solenajo pro la 80-jara
naskiktago de la vegetara poeto kaj aŭton) Wilhelni
Ressel (adr. Paulsdorf 162 apud Reichenberg).

Japanujo. La japana abstinula imovado, fondita 18T3
de Saburo Simade, havas pli ol centmil avojn. Ankaŭ la
ŝtatestro estas severa abstinulo, same kiel ĉiuj liaj sen:-
istoj kaj la tricent palacpulicistoj.

Danujo. Vig Knudsen, vegetarano malliberigita pro
rifuzo de armeservo kaj civila servo, skribas el la mal-
liberejo: „Post la unuaj rnaltioliĉaj tagoj pasis nun du
monatoj. Trankvile mi vivadis en mia Celo ses pagojn
longa kaj tri pagojn larĝa, mia ĉiutaga malgranda mondo.
La tagoj pasas rapide. Laŭ regularo ini devas labori por
la malliberejo dum ok horoj ĉiutage; sed eksciante, ke mi
gajnis per tiu laboro dum la du monatoj dkr. 8.15, oni
komprenos, ke la pago ne estas granda. La laboro estas:
glui papersaketojn. Ke mi rajtas havi librojn en mia ĉelo,
tio estas 111111 el la specialaj favoraj, kiujn mi luas. Pri la
konduto kontraŭ mi mi ne povas plendi. Mi renkontas
ĉiam afablecon, neniam nialbonan diron. Ankaŭ por mia
mondeto tangas la malnova diro, ke oni devas ridi al la
mondo kaj la mondo reridos al oni. Se oni ne estas gaja,
estante malliberigita, tia malliberigo estas sendube te-
rura. Feliĉe mi ĉiutage povis kanti miajn kantojn. Kiam
rni rekomencis manki, mi reakiris post malmultaj tagoj
mian kutiman sanon. Mi ricevas ĉi tie specialan mankon:
mi vivas ekskluzive per fruktoj, kaĉo, legomoj kaj kom-
pleta pano. Botelo da nutra oleo kaj botelo da fruktsuko
troviĝas ĉiam en mia *Celo por senkena uzo. Bonega,
simpla nutraĵo, kiu kat:17,as, ke ini eliros el la rnalliberejo
same sana, kia lui eniris. Tio estas la unua fojo, ke oni
servas tian nutrajon en la malliberejo, kaj la konsidero
al mi do estas tre granda. Mi estas sana kaj vigla; ĉiu-
nokte mi .povis dormi kun malfermita fenestro kaj mi
ĉiam gimnastikas en la freŝa malvarmo. Je la 19 ' 30 oni
forprenas la vestajon de la malliberuloj kaj estingas la lu-
mon, kaj ĉar oni malliavas vestajojn kaj lumon ĝis la
sesa matene, estas evidente, ke dum la dek kaj duona
horoj da nokto kaj malhelo oni havas sufiĉe da tempa,
por mediti kaj por karan kelkajn mejlojn: ses pagojn an-
taŭen, ses pagojn reen ktp. Estas tre grave, ke oni ne
perdu rnovkapablon kaj bonliumoron." — La konata ku-
racisto 1)-ro Mikkel Hindhede fariĝis la 13.2.32 sepdek-
jara. Lia signifo por la vegetarismo estas grandega. -

Svedujo. Redaktanto G. Halfdan Liander, tre konata
vegetarano kaj ipropagandanto de niaj ideoj, festis lastan
aŭtunon sian 70-an naskiktagon. Fondikis vegetara stud-
rondo en Turebŭrg apud Stokhohno.

Norvegujo. La revuo „Homtiopaten" (La Homeopato)
redaktata de Olav Farstad, Bergens Horntiopatiske

stitutt, Bergen, donas al siaj ĉefaj artikoloj resumon en
Esperanto.

Nederlando. Sekve de aŭtomobilakeidento mortis, la
15.12.31, unu el la plej gravaj pioniroj de vegetarismo.
Daan de Clerq, en la 78-a jaro de sia vivo. Jam de 187►
li estas vegetarano, pro motivoj dikaj kaj sociaj. Ni
perdis noblan kunbatalanton, kiu ne estos forgesata!
Prof. D-ro U d e devis interrompi sian paroladserion en
Nederlando; ĉar la ekleziaj aŭtoritatoj malpermesis al
paroladi en Nederland() kaj revokis lin al Graz (Aŭstr-
ujo). Jam antaŭe la polico en Nederlando malpermesi7,
al li propagandi la radikalan militkontraŭstaron.

Grandbritujo. Lastatempe pro la ribelo de Ia mal-
liberuloj oni parolis multe pri la malliberejo de Dartmoor.
La „Vegetarian News" informas nin, ke ekzistas en
liberejo speciala vegetara dieto kaj ke antaŭ la ribelo 2-1
malliberuloj, laŭ propra deziro, ricevadis la vegetaran
dieton. Dum somero pli multaj malliberuloj prenas la
vegetaran menuon. Kompreneble, laŭ nutrosciencaj vid-
punktoj, la konsisto de tiu menuo ne estas tute ikontent-
iga; sed ekzistas certe en tiu okazo specialaj limoj por
la intencoj de la arankanto, kaj jam kontentiga estas 'a
fakto, ke tia dieto estas havebla. (Vidu ankaŭ sub „Dan- -

ujo".)
Usono. Alice Park, 510 Hamilton Avenue, Palo Alt►

Kalifornio, sekretariino de la Amerika Societo por Hti-
mana Edukado, dissendis eirkuleron kontraŭ la infan-
laboro. Kvankam grandega nombro da plenkreskuloj
estas senlabora kaj ne povas nutri sin, industrio kaj agri-
kulturo okupadas infanojn, eĉ de la 6-a vivjaro, kiuj ia
bezonas instruon kaj freŝan aeron, liberan ludadon.
ankaŭ insistas. ke oni ne havu pafilojn en la hejmoj.
atentigante pri la multaj rnortakcidentoj, kiuj okazis pr )
tio. Instruu la infanojn pri la valoro de la vivo!, ŝi diras.

Vegetaraj Manteloj.

La informoj de tiu ĉi rubriko estas donataj, sen res-
pondeeo de la redaktanto, en la intereso de la legantoj
kaj n e estas pagita reklamo de la inanĝejoi. La leganto;
bonvolu doni taŭgajn informojn, por ke niaj sciigoj fariĝu
kompletaj kaj estu fidindaj.

Parizo (Francujo): Vegetara Restoracio 12 Rue
Xavier-Primas, Parizo V (subtera iervojo, stacio St.
Michel), sidejo de la Societo de Naturistoj kaj Natur-
amantoj.

Cardiff (Anglujo): Nia samideanino f-ino A. W. Wallis.
71 Rornilly Road, volonte akceptas en sia vegetara
hejmo gastojn, kiuj deziras perfektiki en angia lingvo.
Plena pensiono 30 Sil. aŭ egalvaloro.

Hahnenklee, Harcinontaro, Germanujo: En la vege-
tara hejmo „Viktoriabaus" oni parolas Esperanton! So-
mere bonega montaro aero; vintre skiado kaj alia sporto.
Belega nakejo en la arbaro.

Abbenrode, Harcmontaro, Waldhaus Lange-Altfeld.
Mazdaznan-hejmo; poŝto Vienenburg, fervoja stacio
Eckertal. Vegetara.

Tel-Aviv (Palestino): La franca „RUration", or-
gano de la „Trait d'Union", montras en sia marta nu-
mero bildon de la Vegetara Restoracio en Tel-Aviv.

Meksiko (ĉefurbo de Meksikio): Vegetara Manĝejo de
Paula Kohl, Plaza de Santos Degollado 16.

Vieno (Aŭstrujo): Veg. Manĝejo „City", I, Salzgries
21. Fermita dimanĉe.
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Prago (Ceimslovakujo): Nova vegetara inankejo
Wolf, II., PofiI 6, I.

Gleschendorf-Klingberg Ce Lubeko (Germanujo):
Fruktfarmejo „Iduna", Eduard Seiler, 45 min. de la Balta
Maro.

Altona-Rissen (Germanujo, apud Hamburgo): Somer-
hejmo Heinze, Wedeler Landstr. 126, vegetara.

Monti della Trinith, super Locarno, Tiĉina Kantono
(Svisujo): Pensiono Neugeboren.

Buenos Aires (Argentino): Vegetara Pensiono dc
Adela Treboldi y Antolini, strato Cangallu 1283, 2-a
etaĝo. Mankoj ankaŭ sen ĉambro.

Vegetaraj kaj parenccelaj eldonajoj.
Il Vegetarismo e Ia Necrolagia (La vegetarismo kaj

kadavromankado), de Nigro Licc); havebla ĉe Libreria
Sanguineti, Piazza Roma, urbo Chavari (Italujo); prezo
Lit. 1,50; 48-pitka. La bonega broŝuro parolas unue pri
la abomenajoj de la bibeado, poste pri la higienai motivoj
por la vegetarismo. Rekomendinda.

Vivisezione od Antivivisezione?  Kolekto dc opinioj.
i(L111 antaiiparolo de Ia Duko Enrico de Salaparuta. Pres-
ita en la Scuola Tipag-rafica „Boccone del Povero".
Palermo. Italujo. inter multegaj &diroj de familioj ni
trovas jenan de D-ro Felia Costa, Direktoro de la Hi-
;della Oficejo de Clenovo: „La vakcinado estas la pl , :j
granda iluzio de la kuracista mondo".

Die Lbsung des Problems der echten Epilepsie (La
solvo de la problemo de la epilepsio), de Fritz Kruse,
Siegen in Westfalen, Germanujo. Have-bla ĉe la aŭton),
prezo gmk. 3,. 96-paka. Rezulto de multaj spertoj.
La (vegetara) dicto ludas grandan rulon en la traktado
de la malsano.

Der Naturarzt (La naturkuracisto), monata revuo, tre
instrua, de la Germana Asocio de Societoj :por lannatura
Vivado kaj Kuracado, Berlino SW 61, Tempelhofer Ufer
2, Germanujo.

Die Lebenskunst (La Vivarto), Gazeto por persona
kulturo, organo de la Asocio de Germanaj Vegetaraj SJ-
cietoj, Dresdeno-A., 20, Golberoder Str. 17. Tiu revus,
kis nun eldonita de pioniro Karl Lentze, Lipsio, min estas
redaktata de Hermann Heinicke, Dresdeno-A. 20, Gol-
beroder Str. 20. Nia samideano Waltcr Etzold redaktas
Esperanto-Angulon en tiu revueto.

Die Lebensreform, eldonanto Fr. Paul Lorenz; nova
eltionejo: Heidelberg (Baden), Hauptstr. 2,3, Germanujo.
Riĉenhava.

Die Impffrage (La demando pri vakcinado), monata
organo de la Tutregna Asocio de Germanaj Kontrai -i-
vakcinaj Societoj; redaktanto G. Bittner, Dresdeno-A. 21.
Ermelstr. 19, Germanujo. Jarabono gmk. 3.—.

Pro Vida, monata revuo hispanlingva, red. A. L. L6-
pez, Zenea 57, La Habana, Kuba Insulo, Centra Arneriko;
jarabono 2 dolaroj.

Amor est Iustitia, monata bulteno de la Internacia
Informa Oficejo por Verserĉantoj. adreso: Antonie
Duijckstraat 10, Hago, Nederlando; jarabono nfl. 2,75.
La unua numero enhavas Esperantan artikolon de nia ne-
derlanda sekretariino pri esperantismo kaj vegetarismo.

Der gesunde Mensch, monata organo de la Akcia So-
eleto „Volkswohl", asekurkaso de la naturkuracismo, red.
D-ro O. Lambeck, adreso Dortmund, I<riterplatz 1-5,
Germanujo. Jarabono gmk. 4.80. Tiu ĉi organizo ebligas
al naturistoj, prizorgi sian kuracadon en okazo de mal-
sano laŭ propra konvinko, per helpo de la kaso.

Mitteilungsblatt der Liga fiir freie Lebensgestaltung,
Altona-Elibe, Friedensallee 124, Germanujo, (Informilo de
la Ligo por Liberaj Vivformoj), monata, senpaga por la
liganoj, ilustrita. Por nudismo, naturismo kaj vegetar-
ismo.

tletreform (Vivreformo), pe•riodaj sciigoj eldonataj
kaj redaktataj dc nia ano D-ro Arnold Antolik, Szen-
tendre, Hungarujo. Hungarlingvaj; unu numero P. 0.40.
Datiraj interesitioj pagu anticipe kelkajn numerojn, por
ricevi ĉiun numeron tuj post apero. La unua numero,
kiun ni kore salutas kiel unuan ricevitan hungarlingvan
vegetaran revuon, montras interesan enhavon: Alvoko;
Vivrefortuo; Frato, mi venis el la. urbo (poemo): For de
la kapitalista kulturo!: Krizo; Koloniigaj eksperimentoj
de vegetaranoj en Szentendre; Fragrnentoj el bona libro.

Pro Salud, monata hispanlingva bulteno por ia propa-
gando de naturismo, redaktanto J. L. GonzItlez, Ayunta-
iniento 8, altos 4, urbo Meljico, D.F., Meksikio.

Regenerach5, monata hispan- kaj katalunlingva or-
gano de la Societo Naturista en Barcelono. Hispanujo.

Richtige Ernãhrung (Gesta Sinnutro), de Karl Bieder-
beck, eldonis Ligo „Volksgesundheit", Dresdeno-A. 1,
Germanujo; kun antaiiparolo de D-ro med. Friedrich
Wolf, Stuttgart. Rimarkinde bona informilo pri ĉiuj de-
mandoj koncernantaj nian movadon, sur bona papero,
en bona preso; prezo gmk. 0,60.

Pri Okulkuracado aperis, en gertnana lingvo, aldone
al la jam ape.rintaj libroj de la sama afttoro. tri libvaj vo-
lumoj de D-ro med. W. Luftig, Berlino W. 15, Uhlandstr.
28, Germ., nome:

Senoperacia kuracado de mediafana lenso kaj kata-
rakto.

Glankomo kaj kia senoperacia kuracado.
Retinmalsanoj kaj ilia senoperacia kuracado.

Ciu voitimo kostas gmk. 1,50 kaj estas havebla ĉe Ia
aiitoro.

Durch 6 Under (Tra ses landoj); de D-ro Arnold
Kalisch, represita el la kontrailinilita revuo „Die Frie-
densfront", eldcmejo Paul Riechert, Heide in Holstein,
Germanujo. Vojakraporto de la agema radikala

Naturisme, grandformata, ilustrita semajna frane-
fingva organo de naturismo, pri vegetarismo, nudismo,
internacia amikeco kaj ĉiuj parencaj celadoj. Red. D-ro
Gaston Durville, 15-bis, Rue Cimarosa, Parizo 15, Franc- •

njo. Jarabono 40 ffr., eksterlande 51 ffr.

Esperantaj eldonajoj.

Revuo pri Etnografio, Folkloro kaj Turismo,  eldon-
anto: T6dor KovOcs, urbo Rilkosszentinildtly, Hungarujo.
Estus eble pli ,bone, se tiaj .publikaĵoj, kiuj ne distingikas
per apartikanta politika aŭ etika celado, aperus en la
kadro de la jam ekzistantaj esperanta] gazetoj.

„Esperanto" (UEA-organo), Genevo. 1 Tour de
enhavas en sia februara numero diron de Prof. "1 ..G.11a-
saryk, prezidanto de Ia est. respubliko, el kiu ni ĉerpas
tion jenan:

,Certe oni ne konservas la junecon per nenaturaj kaj
ttrtifikaj operacioj, kiujn ankaŭ mi ne aprobas. Konsil-
inde estas vivi en sana kaj suna aero, manki kaj trinki
modere, seksrilate resti sana, bridante la voluptojn, la-
bori per cerbo kaj muskoloj, kaj havi iorn da zorgo kaj
celon. Plie klopodu.ne perdi la intelektan intereson! Tio
ja estas la vivo mem; ĉar sen tia intereso la vivo neniom
valoran.
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Plejpartc tti kutimas mezuri la vivon iom unuflanke,
konsiderante ĝin laŭ kia longecO, sed ne lan ĝia )2,rrancl-
eco. La plimulto da homoj cerbuinas, kiamaniere pli-
longigi la vivon. ne meditante pri tio, kiel ĝin plenigi."

Bedanrincle, la UEA-gazeto enhavas multajn erarojn!
Vals -Ies-Bains (Ardêche) en la regiono Vivarais

(Latig- tiedoc). Francujo, eldonis ilustritan gvidfolion Itav-
eblan ĉe „Syndicat d'Initiative" (Fremdultrafika Societo).

Evangelio de Sinkompletigo,  de Okamoto -Rikiei, Ka-
turajama, "romioka-mura, Suntoo-gurt. Siztioka-ken, Ja-
panujo. Prezo Eno 0.25; al malrieuloj scnpage.

Frazaro por la Vola•anto en lingvoj esperanta kaj
ta.la estas eldonita de la Fervojista Esperantogrupo, To-
rino, adreso Dopolavoro Ferroviario, Via Sacclii 25-his,
Torino, Italujo.

Protokolaro pri la XI-a Kongreso de SAT en Amster-
damo (1931). eldonis Sennacieca Asocio Tutmonda, 2.3
Rue 13oyer, Parizo 20, Francujo. Prezo ffr. 2.25 mi
gnik. 0.45.

Esperanto-Paradigmaro, de D-ro Robert Ratipo,
Friedberg i. Hessen, Germanujo. Prezo gink. 1. -; livero
kontran poStrepago aŭ kontraŭ antaŭ pago al la poStkonto
de la antoro „Ludwigshafen ee Rejno 3f)01". Tiu ĉi tre
utila libro, internacie uzebla, ĉar nur en Esperanto ver!-.
itzt, donas pri ĉiu detalo de la Esperanta gramatiko aron
da ekzemploj. Inter Ia pakoj estas blankaj pakoj por
notoj, ekzercoj ktp.

Internacia Gazetara Servo,  eldonata de la Internacia
Gazetara Komisiono de I. C. K. Adreso: Georges Avril.
60 Boul. Auguste-Raynaud, Nicc (A. Francini). Donas
resume utilajn informojn transdonotain al ia neesperanta
gazetaro.

Esperantistul (La Esperantisto), - aldono al la eiutaga
gazeto „Marea Noastrz1"; redaktanto Dimitrie N. Mineev,
Strato Sabinelor 12, Constanta, Rurnanujo. Jarabono 20
leoj. La citita taggazeto enhavas en ĉiu numero esper-
antan angulon.

Espero Katolika, oficiala monata informilo de la Inter-
nacia Katolika Untliko Esperantista, 10 Rue Pergolêse,
Parizo 16, Francujo. Aldono al:

Katolika Vivo, dusemajna informa gazeto internacia,
sama adreso.

La Gazeto de la 24 -a Universala Kongreso de Esper-
anto, Parizo 30.7. ĝis 6.8.1932. Redaktanto Raymond
Schwartz. Adreso: La Maison de France, 101 Avenue
des Champs-Elyses, Parizo 8. Bonbumora kaj instrua.
tre interesa informilo pri nia internacia kongreso.

Juna Samideano, monata revuo en lingvoj esperanta
kaj tpola. La unua artikolo portas la titolon „Paco", kia
karakterizas la novan gazeton. Jarabono en Polujo
zl. 2.50, eksterlande sfr. 2, Adreso: Placo Matejki 4,
Krakovo, Polujo.

La Lumo Orienta, trimonata organo de la Japana
Budhana Ligo Esperantista, Takakura-Kaikan. Rokujo-
Takakura, urbo Kioto, Japanujo. Jarabono sfr. 2,50,

Verda Stelo, esperantisma monata gazeto en lingvoj
esperanta, hispana kaj kataltina, redaktejo: Montafia 94,
1", Barcelona Hispanujo. Jarabono pes. 150.

Kristana Servado, oficiala organo de la „Interniztro",
internacia komumuno de esperantistaj kristanoj. Adreso
ĉe Dir. Livingstone.Jenkins, 21 Mitchell Road, Paliners
Grecn, Londono N. 13, Anglujo. En la unua numero, sub
„Dietaj Reguloj", oni rekomendas vegetarismon.

La Ora Epoko, trimonata gazeto eldonata de Alfred
Egg, Baden (Aargau), poŝtfako 15988, Svisujo. Pri

kristalia vivado, tre favora al vegetarismo kaj naturis•
mo.

La Praktiko, la gazeto, kiu instruas kaj amuzas; red.
kaj eldonantoj: Internacia Cseli-Instituto de Esperanto.
Oostduitilaan .32, Hago, Nederland°. Jarabono 1 usona
dolaro an egalvaloro.

La urbo Weimar eldonis okaze de la Goethe-jaro
belan esperanta]] faldprospekton kun urbplano; petu ĝin
de la Fremdenverkehrsverein Weimar, Germanujo; sen-
page.

Pol -Pomeranio, de Kazimierz Smog•rzewski, traduk-
ita de S. Grenkarnp-Kornfeld; eldonejo Esperantistzt
Voĉo, Jaslo, Polujo.

Scienca Gazeto Esperanta, eldonata de la Amerika
Esperanto-Instituto, 124 King Street, urbo Madison, Stato
Wisconsin, Usono. Dm -nomita, jarabono 1 asona dol.
unua numero montras tre bonan komencon kaj faras la
revuon retkomendinda.

Dudektria Universala Kongreso de Esperanto (Kra-
kovo 1931), oficiala raporto eldonita de la Internacia
Centra Komitato de la Esperanto-Movado, I I 1?tre
Mord-111;111c, Genevo, Svisujo.

La cldonejo „Ekrelo" en Lipsio N. 24, Ldbauer Str. 35,
Germanujo, aperigis aron da esperantajoj kaj eldonis 2-an
Katalogon, kiun oni petu rekte de ĝi, senpage. Jen novaj
eidonaĵoj kiaj: (prezoj en gmk.)

Sendiuloj ŝturmas Dnepron (0,15), pri kulturbatalo.
Nova kaj malnova uzinmajstroj (0,25), pri liberiko el ti-
raneco de industriistoj. Pro .kio J. Liebbardt estis premi-
ita je ordeno de Lenin (0,30), pri pionireco. Ce abismo
(0.45), rakontoj de bulgara verkisto flrima pri klasbatalo,
inalriĉula vivo k. s. Solidareco (0,80), originala, pri dum-
revoluciaj okazajoj. La krizo (0,15), iom el la aktuztla
politiko. Apud landlimoj (0,90), interesaj priskriboj pri
konstrua laboro en aptallimaj regionoj de Sovjetunio. La
abomenon kontraŭ milito montras alineo sur .p. 49: „Post
du monatoj en la valo, kcminta nur belega"' paŝmanieron
de kameloj .kaj inatematikan idiatismon de kanonpafoj
-- en la valo estis kanonpatejo — komenci:kis la konstru-
ado". Proleta Esperantokurso de S. Rublev (1.—), tri
eldonoj: franca, germana, rusa. Nova, supozeble tre
bonefika aranko, korekta lingvo, bona papero.

Denove mi petas, ke oni n e sendu al mi por recenzo
eldonajojn, kiuj ne , havas iun rilaton kun nia speciala
snovado. Ne estas la tasko de nia modesta bulteno, ra-
porti pri ĉiaj esperantaj eldonajoj; tion faras la  ĝeneralaj
esperantaj gazetoj (Esperanto, de UEA; Heroldo) kaj Ia
naciaj organoj. La red.

Kvitancoj.
Post la kvitancoj en „Vegetarano" XIV/4, la kasisto

ricevis jenajn pagojn aŭ informon pri jenaj pagoj faritaj
al la landaj sekretarioj (ciferoj sen monunuo en gennanai
markoj, nomoj sen titoloj):

G.E.N.. Parizo, ffr. 20.—, Frijding dol. 1.—, Anderson
dol. 1.—, Steckel dol. 2.—, Grots sfr. 4.—, Kruminŝ sfr.
4.—, Rissom, Tarnow, Abrens, Helfers, Funkcii, Kibar,
Kermann, Cltristaller, Sack, Glaser, ĉiu 3.-- -. ge-llŭne-
mann 4.50, Etzolcl 5.—. Jacob ffr. 25.---, Gicquel ffr.
Caribel, Royer, Marte, ĉiu ffr. 20.--, Rambousek hĉ.
100. , Mai ke. 50. , Berger 1.87, Wa•lis 1.75. Schmidt
1.5U, Kropp 2.—, Scherni:katt .3.12, Fratinoj Bartholoinew

131itett Ali. 10/-, ge-Lane Sil. 8/-, Harris Ali. 51:-.
Ilawkins, ge-Merrick, ge-Blaise, ĉiu Sil. 	 Pornana nfl.
5.—, ge-Roskes nfl. 4.— , Roos nfl. 2.50, Ko•l, Arrilns,
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de Vries, Aalders. Goedheer, Lissauer, Pothoii,
nfl. 2.- , Ripari, Autolik, Jo(), Ader, Fink	 ĉiu
3.-	 Kull enik, 6.-- , Helmi 1)resen, Hilda Dresen, Nii,
ĉitr ekr. 3.—.

Koran dankon al ĉiuj pagintoj! Kelkaj fideluloj al-
donis donacon al sia kotizo, kio estas speciale dankinda
kaj ebligas al ni sendi, kiel ĝis nun, la bultenon al multaj
nepagintaj interesuloj,

Bilanco de la
internacia Vegetara Ligo Esperantista (V. L. E.)

je la 31.12.1931.

Sumoj en germanaj markoj.

Saldo lall „Vegetarano" XIV/1
kotizoj kaj donacoj dum 1931 .

▪ preskostoj por la bulteno .	 .
afranko por la bulteno	 .
ĝeneralaj spezoj 	 .	 .	 .	 .
saldu (malhavo au deficito)	 .

Efektivaj kontoj:
Suldo al la kasisto	 .
havo ĉe landaj sekretarioj
saldo. malhavo. kiel ĉi-supro

77.18	 77.18

Ni. eniris la jaron 1931-an kun deficito de gmk. 13.0')
kaj cliris el li kun deficito de gmk. 66.87, kaj ni do el-
spezis gmk. 53.78 pli multe, ol ni enspezis, kvankam la
sumo de la kotizoj kaj donacoj kreskis je gmk. 3.71. La
kaŭzo estas pli granda elspezo por la bulteno. kiu en-
havis en 1930 entute .36 !pakojn kaj en 1931 46 pakojn.
Paralele kun la amplekso de nia organo kreskis ankati
la afrankspezoj kaj eĉ iom pli multe pro la pli granda
dissendo de bultenoj. La legantoj eble memoras, ke en
1930 ni eldonis nur 3 numerojn anstataŭ 4, por eliri el la
deficito.

Mi sincere dankas la donacentain samideatiojn pro ilia
bona helpo kaj precipe la landajn sekretariojn, kiuj faris
tre dankindan laboron, enkasigante kaj transsendante
mi, kun akurata detaligo, •otizojn de siaj sainlanclantki.
li havas la firman fidon, ke malgraŭ la kriza tempo nia
,titrepreno povos pluekzisti, kaj mi insiste petas, ke ĉiuj
istninaj helpantoj kaj kunlaborantoj restu fidelaj al nia

komuna afero kaj havigu al nia entrepreno novajn amik-
ojn helpemajn.

Jam tre ofte mi ripetis, ke neniu laboro farata de in
ijrt samideano por nia bulteno estas pagata kaj ke nia
bulteno ne devus esti konsiderata de Ia amikoj kiel varo
aĉetita per abonpago kaj liverota al la pagintoj, sed kiel
rezulto de nia komuna laboro, por montri al la ekstera
mondo la- gravecori de vegetarismo kaj Esperanto kaj
nutri inter ni la senton de translima solidareco.

Ne forgesu repagi la kotizon por la nova jaro. Mi
Ankoraŭ ne scias, laŭ kia grado ni povos daŭrigi la kun-
laboron kun la (ne-esperantista) internacia asociaro
_I. V. U.", .kiu opinias, ke la spezoj por partopreno en
ta preskostoj de nia bulteno estas tro altaj. La inter-
traktadoj ankoraŭ ne estas finitaj; sed kun aŭ sen ĝi ni
certe trovos la vojon, por daŭrigi nian laboron. Sc ne-

ese, ni devos limigi la nombron de niaj pakoj.
Pro 4a bona ordo mi konstatas., ke la supre prezentitaj

feroj absolute akordikas kun la kontlibroj ,de nia liga.
()scar Bŭnemann, kasisto.

Respondoj, informetol, petoj kaj deziroj.

La 6-a •utmonda Konferenco por Edukadreformo
okazos en Nico (Alpes-Maritimes, Francujo) de Ia 29-a
de julio 'ĝis la 12-a de aŭgusto 1932. Informojn donas
s-ino D-ro Elisabeth Rotten, Dresdeno-Helleratt, Schnl-
platz 8.

La Svisa Centro de Porpaca Laboro havas la adre-
son: Zŭrich 1, Gartenhofstraf3e 7.

La redaktanto ne povas respondi individue al ĉiu poS't-
karto aŭ letero ricevita. Tre ofte oni petas informojn,
kiujn per iom da atento oni trovas en nia bulteno

Ne sendu al la redaktanto por recenzo presajojn, kiuj
ne tuŝas Ia specialajn celojn de nia organizo. Ni devas
nepre :ŝpari lokon kaj ne povas tro•mpleksigi la raporton
pri eldonajoj esperantaj.

Kunlaboro por la bulteno estas arde dezirata; sed ne
sendu longajn artikolojn; ĉar ni ne havas lokon por ili.
kaj en bulteno. kiu aperas nur trimonate. estas neopor-
tune, publikigi artikolojn kun daŭrigoj.

Represo kaj traduko el nia bulteno estas permesata
kaj eĉ dezirata; sed oni indiku kiel fonton de informo
nian „Vegetaranon"!

Angla Lingvo-Instruado en modesta Vegetara Hejmo
por gejunuloj. La studentoj devas esti rekomenditaj de
siaj ĉefinstruistoj. Semajne 30 li]. atl cgalvaloro. F-ina
A. W. Wallis, urbo Cardiff. 71 Romilly Road.

Konkurso de ia „Trait d'Union" por Esperantistoj: La
premion de tiu ĉi konktirso (ffr. 250.—) gajnis s-ino
Amalie I3erger, Vieno; por du kromaj premioj (se oni
volas aldoni premiojn) estas proponitaj s-ro W. P. Roe-
lofs. Soest, Nederland°, kaj s-ro Karl Nebe.nzahl, Vieno.

P. S. en Valki: Mi.1...ijam sendadis la bultcnon al vi; se
vi ne ricevis kin, la poŝto estas kulpa.

A. B., Vieno: Volonte mi notas vian alikon, eĉ kun -
malgrandigita kotizo, kaj sendos regule al vi Ia bultenon.

26-jara junulo deziras edziki kun juna vegetaranino
konvinkita. Li havas servon en oficejo kaj havas ĉam-
bron ett Moskvo. Interesulinoj skribu ruse aŭ Esperanto
al adreso:. Sovjettinio, Moskvo, 9-a patsekcio, poste
restante (do vostrebovanija), Konovalu Iv.rriu Andreje-
viĉu, aldonante foton.

Ekzempleron de „Vegetarano" XI V-1 (januaro-- --marto
1931) serĉas K. H.Schtnidt, Berlino-Pankow, Eschett-
graben 21, Germanujo.

Celioslovakaj avoj de nia movado povas pagi sian k►-
Uzon en la poltkonton de samideano Franz Hub„lablo-
nec nad Nisou (Cablonz a. N.) sub numero ,74.430 Praha'.
Li trattsdonos la monon al nia sekretario Emil Mai.

Francujo. Ni akceptas s enp a g e la tendistojn kaj
litojn, al kiuj plaĉos viziti la pitoreskan regionon „Le
Querey". Skribu al: Fratoj F a u r e, La Maynardie.

(Lot). Francujo.
Tabako. La adreso de la franca kontrantabaka•mov-

ado estas: SociUc's contre le Tabac, 12 Rue Jacob, Parizo
VI. La 21.1. Han-Ryner faris paroladon pri „La tabako
kontraŭ la individueco".

La Esperanto-Grupo en Barry, adreso f-ino E. 13ald-
win Smith, 61 Porthkerry Road, Barry, Glam., Britujo,
aranĝis oktagati naskan Ce-kurson, 1.2 krn de Cardiff,
okeidente, ĉe la maro. Instruonto S. Pragano. 13arry
estas bela banloko en Sudkintrujo, tri horojn, fervoje., de
Landon°.

D-ro Josiah Oldfield, la fama fondinto de la .,Fruitari-
an Society" en Doddington, Kent, Anglujo,. kiuu admi-
nistras .la „Lady Margaret Hospital", insistas speciale

Suldo	 HaVO

13.09
557.73

• 477.47
▪ 124.00
▪ 10.09

66.87 
624.(i5 	 624.65

77.1S
10.31
66.87
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Sekretario: Hans Erwin Feix, Giselagasse 1413, Warnsdorf, Ĉehoslovakujo.
Kasisto: Oluf Egerod, Widkildevej 40, fir8nsh6j, Kopenhago, Danujo.

25-a Bulteno.
Komeneikis la jaro 19.32-a, la jaro de  la Oka Inter-

nacia Kongreso de Vegetaranoi,  kaj la sekretario Feix
sendas tiuokaze bondezirojn al ĉiuj sanicelantoj. Li es-
peras, ke la nova jaro donos novan antanpuSon al nia
movado kaj ke multaj amikoj partoprenos en Ia kon-
greso.

Samtempe la kasisto petas, ke 'ĉiuj alikintaj societlij
latiehle plej baldaŭ sendu al li siajn kotizojn. Ian jena
adreso: Oluf F.gen)d, Kopenhago, Radkildevej 40,

Danujo.
Bonvolu sendi al Ia sekretario viajn respondojn al

jenaj statistikaj kaj kongrespreparaj demandoj:
1.. Kiom da avoj havas via societo?
2. Kiujn gravajn laborojn (propagando, konStruo, el-

donado ktp.) povis plenumi via societo post Ia lasta kon-
greso ĝis nun?

3. El kiuj personoj konsistos dum 1932 via estraro?
4. Kiujn reprezentantojn el via lando vi sendos en la

honoran komitaton de la Oka Kongreso (se vi ankorati
ne skribis pri tio)?

La provizora program° por la tagoj en Berlino kaj
Eden enhavas jenajn punktojn:

Sabaton, la 9.7.32: Bonveniga vespero en la Domo
de Italaj Artistoj, Berlino.

. Dimanĉon, Ia 10.7.32, oni vizitos dum la tuta taga
ia kolonion Eden, kie la sekretario 13artes preparas tre
riĉan progratnon enhavantan solenan prezentajon, popol-
feston, amikan kunvenon ktp.

Lundon, la 11.7.32,  ni atiskultt)s- du ati tri paroladojn
de eminentaj samcelanoj pri la graveco de la vegetarismo
laii vidpunktoj popolhigiena, ekonomia kaj etika. Sekvos
diskutado.

Mardon, la 12.7.32, la fremdaj delegitoj povos raporti
detalo pri la progreso de la vegetara movado en siaj
landoj. Ni esperas, ke la raportoj donos valorajn instig-
ojn. reciproke, al ĉiuj delegitoj. La rezultanta diskuto
donos okazon por persona interkoniko kaj amikiko al la
reprezentantoj de la diversaj landoj.

La kunestado inter Ia verdaj muroj de la kolonio
Eden, malproksime de la grandurba bruo kaj de la ĉiu-
taga vivo, karakterizos nian Okan Kongreson.

Merkredon, la 13.7.32: Matene komuna ekskurso al
l'otsdain kaj posttagmezc vizito al la unua gernizina
PrieBnitz-malsanulejo en Mahlow. De tie la partopren-
antoj reveturos al Berlino.

.ialidon la kong-resanoj veturos al Harriburgo. La anoj
de la Hamburga vegetara grupo aranĝos vizitu!' al la
urbo kaj la haveno, kaj poste adiatian kunsidon.

I3onvolu alihi laiieblc plej frue al la kongreso kaj res-
pondi rapide al la ĉi-supraj demandoj.

25 th Bulletin.
1932. the year of our Eighth International Vegetarian

Congress, has commenced, and the Secretary Feix wants
to send on this occasion hearty wishes to all friends of
our cause. He hopes that the new year will give new
impulses to our movetnent and that many friends wili
join the congress.

At the same time. -the trasurer asks all affiliated so-
eieties to send as soon as possible their contributions.
Aildress: Mr. ()lui Egerod, Copenhagen, Riidkildevej 40,

Denstnark.
Please send to our secretary your reply ttpon tlie

following questions:
1. What is tlie number oi members of your orga-

nization?
2. \\Thiel' results vere achieved by your aetivity

(canvassing, buildings, publishing etc.) since our last
Congress?

3. Give the names of the members of your 13oard.
4. Indicate the name of the prominent representativc

oi your country who is to be put on the list of Honorary
Delegates (unless already done).

The pr(wisional programme drawn up for the days
at Eden and Berlin contains the following items:

Saturday, July 9th, 1932: Welcome evening in the
House of Italian Artists (Italieniselies Kiinstlerhaus).

Sunday, July 10th, entirely dedieated to a visit of the
Vegetarian Colony at Eden, Railway Station Oranien-
burg, where our Congress Secr. Bartes prepares a rich
programme with a festive play, popular entertainments
and socia( arrangements.

Monday, July llth: Two or three speeches cxf eminent .

vegetarians about the relations between vegetarianism,
public health, econorny and ethics.

Tuesday, July 12th: Reports of the foreign delegates.
These reports, tio doubt, will givo valuahle suggestions
to all delegates. recbprocately. They will be followed
by discussions which ar• exipected to encourage per-
sonal aequaintances between tlie . representatives of the
various countries.

()ur gatherings within the ,reen walls of the Eden
Colony, far from the noise of a big town and the every-
day life, will give our Eiglith Congress its characte-
ristics.

Wednesday, July 13th, Drive in common to.Potsdam,
in the morning, and in the afternoon visit at the first
Prielinitz Hospital at Mahlow. Thence return to Berlin.

July 14th: To Hamburg, where the local vegetarian
group will zirrange sight-seeing through the town and
the harbour. followed by a good-bye evening.

Please iniorm us as soon as possible about your par,
ticipation and reply to the above questions.

por gravedaj virinoj pri .frukta dieto. F,ble li povos teesti
la 8-an internacian vegetaran kongreson. Li faris parol-
adon ,en Ia Medicina Societo pri ,,Dieto en rilato al mort-
risko de patrino)".

La redaktanto de „Vegetarano" ne estas kolektanto
de io ajn krom adresoj de veraj interesuloj  pri nia Vege-
tara Ligo Esperantista kaj kia org-ano. Pro tio, 'ne sendu
al li ptAhnarkojn, poltkartojn ktp. kiel pagon por la ligo.

»REE, HFROLDO DE ESPERANTO, KöLN
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